
Garantiitingimused

Iga Chatbox by Sileniga tuleb kaasa 2-aastane garantii. Garantiiperiood algab päev peale seda, kui 
Chatbox on sinuni toimetatud. Garantii kehtib vaid juhul kui kokku panemise intruktsioone on 
järgitud, toodet on kasutatud eesmärgipäraselt ning hallatud käsitsemisjuhiste järgi.

Mida teha, kui potentsiaalne 
garantiijuhtum aset võtab?

Selleks, et garantiiperioodist kasu lõigata, tuleb 
Silenit garantiijuhtumist teavitadada. Vigadest, 
näiteks defektidest, tuleb Silenit teavitada kahe 
nädala jooksul alates nende ilmnemisest.

 Selleks tuleb saata kirjalik nõue, milles tuuakse 
välja järgnev:       

- defektiga toote või detaili nimetus - detailne 
kirjeldus veast/defektist  

- foto ja video veast/defektist.

Lisaks tuleb juurde lisada arve, 
kättesaamiskinnitus või mõni muu dokument, 
mis tõestab toote soetamist. Saada oma nõue 
chatbox@silenspace.com.

Kuidas asi lahendatakse?

Garantiiperioodi ajal parandab või asendab 
Silen defektiga detailid või tooted nii kiirelt kui 
võimalik, aga mitte kauem kui 60 päeva jooksul 
peale seda, kui nõue on Sileni poolt vastu 
võetud. Silen ei kata tööjõukulusid, mis võivad 
detailide asendamisega kaasneda. 
Garantiijuhtumite lahendamine toimub samadel 
tarnetingimustel, kui toote algne saatmine.  

Millisel juhul garantiiperiood kehtib?

Selleks, et juhtum käiks garantii alla, tuleb sul 
toodet mõistliku aja tagant hooldada ja selle 
ühendusi kontrollida ning vajadusel pingutada. 
Garantii ei laiene tavalisele kulumisele, mis 
kaasneb toote kasutamisega. Garantii ei laiene 
ka püsivatele kulumisdeformatsioonidele, mida 
võivad põhjustada teie põrandakattele Chatbox 
by Silen reguleeritavad jalaotsikud.

Garantii muutub kehtetuks järgnevatel 
juhtudel:

- kui tootele on lisatud detaile, mis ei ole Sileni 
poolt heaks kiidetud 

- kui vead või defektid ilmnesid tänu 
ebakohasele hooldusele, toote valele 
kasutamisele või kokku pandud toote 
ümberpaigutamisel  

- kui toode on saanud mehaanilisi kahjustusi.

Asendatud või parandatud toodetele kehtivad 
samad tingimused kui uutele toodetele. Garantii 
ei välista või limiteeri õigust kasutada muid 
seaduse- või lepingujärgseid meetmeid.

Garantii pakkuja on: SILEN OÜ, Tallinn, Estonia.

100-päevane riskivaba periood

Pakume 100-päevast riksivaba katseperioodi esimese ostetud tootega. Kui sa tunned 100 päeva jooksul, et 
Chatbox siiski ei ole sulle sobilik, on sul võimalus kogu ulatuses raha tagasi saada.  Võta meiega ühendust ja 
me organiseerime kogu boksi lahtivõtmise ja ära viimise.




